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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 52 personen bevolen wegens 

vermeende banden met de Gülen-beweging. In oktober 

2020 werd in een advies van de VN-werkgroep inzake 

willekeurige detentie (WGAD) gesteld dat het op grote 

schaal of systematisch opsluiten van personen die 

banden zouden hebben met de groep, kan neerkomen 

op misdaden tegen de menselijkheid. Solidarity with 

OTHERS heeft een gedetailleerde database 

samengesteld om de aan Gülen gelinkte massale 

detenties sinds een mislukte staatsgreep in juli 2016 te 

monitoren. 

29 juli: Een journalist onthulde dat Sedat Laçiner, een 

academicus die gevangen zit wegens zijn vermeende 

banden met de Gülen-beweging, op de dag van zijn 

vrijlating een disciplinaire straf van vier maanden heeft 

gekregen. 

30 juli: Şükrü Tuğrul Özşengül, een academicus 

opgesloten in een gevangenis in Istanbul, stierf aan een 

hartaanval ondanks zijn gezondheidsproblemen. 

Özşengül werd gevangen gezet vanwege zijn 

vermeende banden met de Gülen-beweging. 

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN 

Er is deze week geen nieuws naar buiten gekomen over 

Yusuf Bilge Tunç, een voormalige werknemer uit de 

publieke sector die tijdens de noodtoestand van 2016-

2018 bij wetsdecreet uit zijn baan is ontslagen en die op 

6 augustus 2019 als vermist is opgegeven. Hij is een 

van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke 

gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 

2016. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 

VERENIGING 

25 juli: Het Gouverneursbureau van Mersin verbood 

pride evenementen in de provincie voor een periode van 

15 dagen. 

25 juli: De politie in Antalya greep in bij een 

demonstratie georganiseerd door de HDP, waarbij zeven 

mensen kort werden vastgehouden. 

27 juli: Gendarmerie in Ordu kwam tussenbeide bij een 

demonstratie die was georganiseerd om te protesteren 

tegen de toekenning van een bronwaterbron aan een 

particulier bedrijf, waarbij 11 mensen korte tijd werden 

vastgehouden. 

29 juli: De politie in Istanbul heeft drie mensen 

aangehouden die tijdens een moskeebezoek 

protesteerden tegen de burgemeester van Istanbul. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

25 juli: De politie in Mardin verwijderde een spandoek 

dat door de HDP op het provinciale hoofdkwartier was 

gehangen. 

25 juli: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

beschuldigingen dat 43 door de overheid gefinancierde 

aanbestedingen waren gegund aan een bedrijf dat 

eigendom is van de zonen van het hoofd van een 

regeringsgezinde religieuze vereniging. 



26 juli: De politie in Istanbul arresteert de linkse politicus 

Selvinaz Göçmez op beschuldiging van het verspreiden 

van terroristische propaganda. 

26 juli: Mahmut Mirkelam, een districtsburgemeester in 

Şanlıurfa, heeft de lokale journalist Kerem Kırpaç fysiek 

aangevallen. 

26 juli: Het Grondwettelijk Hof vond geen schending van 

rechten in een disciplinaire straf die werd opgelegd aan 

22 leraren voor het organiseren van een protest tegen 

de vrijheid om de moedertaal te gebruiken. 

26 juli: Een rechtbank in Diyarbakır heeft beslist om de 

toegang tot een website te blokkeren die wordt gebruikt 

door het pro-Koerdische persbureau Etkin (ETHA). 

26 juli: Douanepolitie in Antalya weigert de Turks-

Cypriotische journalist Aysu Basri Akter de toegang tot 

Turkije op grond van het feit dat ze een bedreiging vormt 

voor de nationale veiligheid. 

27 juli: Twee lokale journalisten in Adana werden 

vastgehouden en mishandeld door de eigenaren en 

arbeiders van een recyclingfabriek die ze bezochten om 

een onderzoeksrapport te maken. 

27 juli: De politie in Manisa heeft vier mensen kort 

aangehouden, van wie drie leden van de HDP, via 

berichten op sociale media. 

28 juli: De politie in Antalya houdt zes mensen vast op 

beschuldiging van het verspreiden van terroristische 

propaganda. 

28 juli: Het Hof van Cassatie in Turkije kwam op de 

verzwarende levenslange gevangenisstraffen terug die 

waren opgelegd aan vier mensen, waaronder voormalig 

mediadirecteur Hidayet Karaca, op beschuldiging van 

poging tot omverwerping van de constitutionele orde 

vanwege hun vermeende banden met de Gülen-

beweging. 

28 juli: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten de 

toegang te blokkeren tot acht online artikelen over 

beschuldigingen van omkoping waarbij de voormalige 

advocaat van de president betrokken was. 

28 juli: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over de 

aankoop van grond door een bedrijf wiens administratie 

bestaat uit leidinggevenden die bedrijven leiden die 

openbare gemeentelijke aanbestedingen hebben 

ontvangen van de regerende partij. 

28 juli: Een rechtbank in Bursa besliste om de toegang 

tot drie nieuwsberichten over een 

kindermisbruikschandaal in de provincie te blokkeren. 

28 juli: Het ministerie van Handel verbood de uitzending 

van een commerciële film met een LGBT-thema omdat 

het de moraal zou verstoren. 

28 juli: Een rechtbank beval journalist Fuat Uğur om 

schadevergoeding te betalen aan een minister voor een 

column die hij schreef over een ministerieel project. 

28 juli: Aanklagers starten een onderzoek naar 

oppositiepoliticus Eren Erdem op beschuldiging van 

belediging van de president op sociale media. 

29 juli: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten om de 

toegang te blokkeren tot zes nieuwsberichten over een 

parlementslid van de regerende partij die in september 

2015 deelnam aan een aanval op de bouw van een pro-

oppositiekrant. 

29 juli: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een 

geldboete die aan activiste Nursel Tanrıverdi was 

opgelegd wegens haar eenpersoonssit-in-protesten een 

schending van haar vrijheid van meningsuiting was. 

BEWEGINGSVRIJHEID 

26 juli: Douane politie in Antalya weigert de Turks-

Cypriotische journalist Aysu Basri Akter de toegang tot 

Turkije op grond van het feit dat ze een bedreiging vormt 

voor de nationale veiligheid. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

25 juli: De Raad van Rechters en Aanklagers (HSK) 

schorst aanklager Aykut Aydoğan vanwege zijn 

vermeende banden met de Gülen-beweging. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

25 juli: Esat Atabay, een Koerdische seizoensarbeider, 

werd het doelwit van een racistische aanval en raakte 

gewond aan zijn hoofd. 



25 juli: De politie in Antalya greep in bij een 

demonstratie georganiseerd door de HDP, waarbij zeven 

mensen kort werden vastgehouden. 

25 juli: De politie in Mardin verwijderde een spandoek 

dat door de HDP op het provinciale hoofdkwartier was 

gehangen. 

26 juli: De politie in Kars arresteert HDP-lid Gülcan Alp 

op beschuldiging van terrorisme. 

26 juli: Een parlementaire commissie heft de 

parlementaire immuniteit van het Koerdische 

parlementslid Salihe Aydeniz op. 

26 juli: Het Grondwettelijk Hof vond geen schending van 

rechten in een disciplinaire straf die werd opgelegd aan 

22 leraren voor het organiseren van een protest tegen 

de vrijheid om de moedertaal te gebruiken. 

27 juli: De politie in Manisa heeft kort vier mensen 

aangehouden, van wie drie leden van de HDP, via 

berichten op sociale media. 

28 juli: De politie in Mersin heeft 21 mensen 

aangehouden, waaronder lokale HDP-managers, op 

beschuldiging van terrorisme. 

29 juli: De politie in Istanbul arresteert zeven leden van 

de HDP. Tijdens de huiszoekingen mishandelde de 

politie de familieleden van HDP-directeur Livan Orman 

die werd vastgehouden als onderdeel van de operatie. 

30 juli: Operazangeres Pervin Çakar kondigde aan dat 

een universiteit in Mardin haar een zaal voor een concert 

weigerde omdat er Koerdische liederen op haar 

repertoire stonden. 

ANDERE MINDERHEDEN 

26 juli: Een bende in Diyarbakır heeft drie mensen 

verbaal bedreigd na een bezoek aan een kerk. 

28 juli: Het ministerie van Handel verbood de uitzending 

van een commerciële film met een LGBT-thema omdat 

het de moraal zou verstoren. 

30 juli: Aanvallers vallen verschillende alevitische 

gebedshuizen (Cemevi) in Ankara aan. De aanslagen 

vonden plaats op de eerste dag van de alevitische 

heilige maand Muharram en resulteerden in het 

lichamelijk letsel van twee mensen. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

25 juli: Een Adana-gevangenis sluit regelmatig het water 

af in de gevangeniscellen. 

25 juli: Een Van-gevangenis verwierp de verzoeken om 

een ziekenhuis te bezoeken van vier gevangenen die 

positief testten op Covid-19. 

26 juli: Uit rapporten blijkt dat een Van-gevangenis zes 

gevangenen gedurende 67 maanden vasthoudt in 

eenpersoonscellen, waardoor hun sociale en culturele 

rechten worden beperkt en hun verzoekschriften aan het 

ministerie van Justitie in beslag worden genomen. 

28 juli: Een Giresun-gevangenis weigert 

ziekenhuisbezoeken aan gevangenen die 

mondonderzoeken weigeren. 

30 juli: Een Aksaray-gevangenis verwierp de verzoeken 

om een ziekenhuis te bezoeken van gevangenen die 

positief testten op Covid-19. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

27 juli: Drie Turkse politieke asielzoekers werden 

gearresteerd door de Turkse autoriteiten nadat ze door 

Griekenland waren teruggeduwd terwijl ze probeerden 

de grens over te steken. 

28 juli: Mediaberichten en een uitgelekt intern 

onderzoek onthulden dat Frontex, het grensagentschap 

van de Europese Unie, routinematig illegale pushbacks 

van migranten door de Griekse kustwacht in de doofpot 

stopte. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

28 juli: De politie in İstanbul heeft een persoon fysiek en 

verbaal mishandeld tijdens een ID-controle. De politie 

van Istanbul maakte na afloop bekend dat er een 

onderzoek is gestart naar de betrokken agenten. 

29 juli: De politie in Istanbul mishandelde familieleden 

van HDP-directeur Livan Orman tijdens een huiszoeking 

om hem aan te houden. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

29 juli: Het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse 

Zaken bevestigde dat drie Oostenrijkse Turken werden 

in juni vastgehouden op verdenking van het bespioneren 



van dissidenten voor de Turkse inlichtingendienst en na 

verhoor werden vrijgelaten in afwachting van hun 

proces. 


